
RECOMENDAÇÃO N.º 003/2011 – 13ª PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da 32.ª Promotora de Justiça da Comarca de  
Natal/RN, ao final assinada, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da Constituição  
Federal de 1988; artigo 84, incisos III, V e VIII, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte de 1989; artigo 26, inciso I, e  
alíneas, da Lei Federal n.º 8.625/93, artigo 7.º, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 75/93, bem como pelo artigo 61, inciso I e  
alíneas, da Lei Complementar Estadual n° 141/96,

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, e que, de acordo com o artigo 129, incisos II e III,  
da referida Carta Constitucional, são funções do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de  
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e, ainda, promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, caput, dispõe que “a administração pública direta e indireta  
de qualquer  dos Poderes da União,  dos Estados,  do Distrito Federal e dos Municípios  obedecerá aos princípios da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência....”, além de outros princípios explícitos ou implícitos na mencionada Carta  
constitucional;

CONSIDERANDO  que  o  atraso  no  pagamento  dos  vencimentos  dos  policiais  militares  configura  violação  aos  princípios  da  
legalidade e eficiência administrativa, bem como aos deveres de lealdade institucional;

CONSIDERANDO que a própria Diretoria de Finanças da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social reconhece a  
existência de “casos pontuais de não recebimento de vencimentos” no âmbito da Polícia Militar do Estado, além de que não foi  
apresentada qualquer justificativa para a ocorrência de tais atrasos;

CONSIDERANDO que a verba em comento possui natureza alimentar, que não enseja campo para o exercício da discricionariedade  
administrativa;

CONSIDERANDO, enfim, que o Ministério Público Estadual recebeu representação dando conta de flagrante vício de ilegalidade no 
que se refere ao atraso no pagamento dos vencimentos de policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte.

RESOLVE 

Expedir RECOMENDAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, no 
sentido de que seja providenciada a regularização do pagamento dos vencimentos dos policiais militares do Estado do Rio Grande do  
Norte,  mantendo-os  em dia,  consoante  os  argumentos  fático-jurídicos  acima expostos,  devendo mencionada  autoridade pública 
comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da presente recomendação, a efetivação do ato ora determinado.

Registre-se, publique-se e intime-se.

Natal/RN, 21 de setembro de 2011.

Moema de Andrade Pinheiro

32ª Promotora de Justiça,

em substituição ao 13º Promotor de Justiça.


